
 

Moció institucional d’adhesió a la Declaració de Sevilla “el compromís de les 

ciutats per l’economia circular” 

 

1. Atès que la Comissió Europea i el Parlament Europeu han aprovat un paquet 

d'iniciatives per construir una Economia Circular a Europa. Amb aquest objectiu es 

pretén desenvolupar un model econòmic que tanqui el cercle del disseny, la 

producció, el consum i la gestió de residus. 

2. Atès que els problemes ambientals com la lluita contra el canvi climàtic, el seu efecte 

sobre la biodiversitat i la creixent escassetat de recursos exigeixen solucions globals 

que estan sota la responsabilitat dels governs nacionals. Així i tot, el 

desenvolupament urbà sostenible des d'un enfocament integrat i les seves 

interrelacions amb el món rural, són un element fonamental per al desenvolupament 

de la innovació i la implementació de solucions per a una transició correcta cap a 

una economia baixa en carboni i una preservació dels nostres recursos naturals. 

Segons Nacions Unides, el 70% de la població del planeta viurà en ciutats l’any 

2050. 

3. Atès que una economia circular, que transformi els nostres residus en recursos, 

ofereix una solució a la crisi ambiental que patim i patirem amb el model econòmic 

de desenvolupament lineal. No podem construir el nostre futur sobre el model de 

“agafa, fabrica i tira”. L'economia circular afavoreix que el valor dels productes i 

materials es mantingui durant un major temps; els residus i l'ús dels recursos es 

redueix al mínim, i els recursos es conserven dins de l'economia quan un producte 

ha arribat al final de la seva vida útil, amb la finalitat de tornar-los a utilitzar 

repetidament i seguir creant valor. 

4. Atès que el setembre de 2015 a París es va fer una crida a les “ciutats europees en 

favor d'una Economia Circular”, que van signar ciutats com Amsterdam, Brussel·les; 

Copenhaguen, Lisboa, Londres, Milà i Roma, les propostes de les quals van quedar 

en bona mesura superades pels compromisos de la Unió Europea en la Cimera pel 

Clima COP21. 

5. Atès que el passat 15 de març de 2017, a Sevilla, diferents ciutats participants en la 

Jornada sobre “Economia Circular: el Compromís de les Ciutats” es van 

comprometre amb la seva signatura a: 



 

- Promoure un model de desenvolupament urbà sostenible, inclusiu i resilient, 

augmentant la demanda d'activitats socioeconòmiques generadores de béns 

i serveis mediambientals, la qual cosa es tradueix en ocupació verda i 

ocupació social de major qualitat i valor afegit. 

- Impulsar i recolzar la crida “Ciutats per una Economia Circular” que va 

realitzar la ciutat de París l’any 2015. 

- Ressaltar l'important paper que tenen els governs locals en les accions de 

foment i desenvolupament d'una economia circular per ser l'administració 

més propera i la que millor pot prevenir els impactes ambientals, en 

col·laboració amb els seus veïns i veïnes. 

- Incrementar els nostres esforços per reduir els impactes ambientals, 

climàtics i sobre la salut de les persones dels seus actuals models de 

desenvolupament. 

- Subratllar les conseqüències positives que un canvi de model cap a una 

economia circular suposaria en termes d'emissions de gasos d'efecte 

hivernacle. 

- Sol·licitar el suport polític i econòmic de la Unió Europea i dels seus estats 

membres per al desenvolupament de polítiques locals en favor d'una 

economia circular, afavorint el desenvolupament d'estratègies nacionals i 

regionals i instruments de cooperació. 

- Desenvolupar estratègies locals en favor de l'economia circular que 

afavoreixin el residu zero, el reciclatge, la reducció del malbaratament 

alimentari, el foment de l’ecodisseny, la prevenció de residus, la reutilització 

i el reciclatge i el foment de la compra pública de productes verds. 

- Fomentar la cooperació entre administracions i desenvolupar i compartir 

bones pràctiques entre ciutats, en el marc de desenvolupament d'Estratègies 

Locals per una Economia Circular. 

- Involucrar a la comunitat científica en la recerca i desenvolupament de 

programes d'economia circular i en el suport i desenvolupament de les 

estratègies locals. 



 

- Fomentar els esquemes de governança multinivell del territori i millorar la 

conscienciació, sensibilització i participació de les nostres veïnes i veïns en 

les accions locals d'impuls d'una economia circular, transformant als 

consumidors i consumidores en usuàries responsables i reemplaçant el sentit 

de la propietat del producte pel sentit del servei prestat. 

- Potenciar els partenariats públic-privats per afavorir aliances entre els 

diferents actors involucrats del sector públic, organitzacions de la societat 

civil i el sector privat. 

6. Atès que el gener de 2016 el Ple Municipal va aprovar tirar endavant una Estratègia 

Integral de Sostenibilitat, l'anomenada Agenda 2030, que ha de definir objectius i 

accions en diferents aspectes inclosa la gestió de residus i els models de consum. 

7. Atès que el passat mes de maig aquest ple va aprovar una moció per a la millora en 

la prevenció i en la gestió dels residus en la que s'acordava analitzar la gestió de residus 

a la nostra ciutat, implementar les millores necessàries i estudiar la possibilitat 

d'estendre el sistema de recollida porta a porta als diferents barris de Sant Cugat. 

8- Atès que el compromís de l’ajuntament de Sant Cugat amb l’economia circular és clar, 

com ho mostren les accions que ja es porten a terme a la nostra ciutat com són: 

 L’ajuntament de Sant Cugat està participant en la Dinamització local 

agroecològica en col·laboració amb el Consorci del parc de Collserola on es 

fomenta la recuperació de l’activitat agrícola i el consum de productes de 

proximitat, ha realitzat una prova pilot de manteniment de franges de protecció 

amb pastures i adjudicat la gestió de diversos horts urbans on es fomenta el 

compostatge i l’ús compartit d’eines. 

 L’ajuntament de Sant Cugat participa en el grup de treball d’economia circular de 

la Xarxa de ciutats i pobles per la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 

fomentant la cooperació entre administracions i compartint bones pràctiques. 

 L’ajuntament de Sant Cugat promou un model de desenvolupament urbà 

sostenible a través de les ordenances municipals d’estalvi d’aigua i d’energia 

solar en noves edificacions, augmentant la demanda d’activitats 

socioeconòmiques generadores de béns i serveis mediambientals, que es 

tradueix en una major ocupació verda. 

 



 

 L’ajuntament de Sant Cugat ambientalitza més del 70% del plecs de licitació 

d’obres, serveis o subministrament amb criteris ambientals de la contractació 

municipal, on fomentem l’ecodisseny, la reutilització de materials en obres, el 

reciclatge 

 L’ajuntament de Sant Cugat promou un canvi de model en els hàbits de consum 

mitjançant el desenvolupament del portal web “stcrecupera”, per tal que els 

ciutadans puguin fer intercanvi o donacions dels seus objectes augmentant així 

la seva vida útil, i disminuint la utilització de matèries primeres en la fabricació 

de nous productes. 

 L’ajuntament de Sant Cugat promou l’Espai de Creació del punt verd del centre 

des de l’any 2013, en coherència conceptual amb la idea de decreixement, 

aprofitant aquesta conjuntura contemporània de generació de residus per 

reflexionar-hi a la vegada que explora noves formes de creació i investigació a 

través dels materials amb una proposta educativa, ecològica i econòmica, posant 

en relació els materials resultants de la industria o el comerç amb la ciutadania i 

el món de la cultura. 

 L’ajuntament de Sant Cugat està realitzant des de l’octubre de l’any 2014 un 

servei fix cada divendres a Mira-sol anomenat “Reparat Millor que Nou”, per 

reduir els residus domèstics a través de la formació dels ciutadans , de la 

realització de tallers i assessorament perquè siguin capaços de fer petites 

reparacions dels seus aparells, roba, complements i no els hagin de llençar i 

comprar-ne de nous. 

 L’ajuntament de Sant Cugat ha promogut la realització de compostatge 

domiciliari mitjançant el repartiment els últims anys de més de 700 compostadors 

evitant així el transport i tractament dels residus orgànics generats per aquestes 

llars.   

 L’ajuntament de Sant Cugat ha promogut la realització de 2 punts de 

compostatge comunitari a Can Barat i Sol i Aire, i està prevista la realització d’un 

nou punt a Can Cortés, promovent la gestió de la form i l’obtenció de compost in 

situ. 

 L’ajuntament posarà en marxa l’espai AMBITECA, un nou concepte de 

deixalleria que promou i pretén assolir amb especial èmfasi els objectius 

establerts per la Unió Europea en matèria de foment de l’Economia Circular, 

treballant específicament els eixos de Qualitat del Medi i Salut, Economia 

Ambiental, El cicle de l’aigua a la ciutat, Entorn i biodiversitat, Residus, i Energia. 



 

 L’ajuntament de Sant Cugat ha implantat des de l’any 2013 un sistema de millora 

continua als serveis promovent i fomentant l’eficiència i la optimització de 

recursos als serveis de neteja i recollida. 

 L’ajuntament de Sant Cugat ha rebut una subvenció per a la creació d’un circuit 

de recollida de fracció orgànica amb una % mínim d’impropis que permetrà, 

mitjançant una línia diferenciada a la planta de compostatge, l’obtenció de 

compost de Qualitat A apte per a l’agricultura ecològica. 

Per tot això, es  proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Subscriure la “Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per una 

economia circular”, i assumir els pronunciaments i compromisos que es manifesta en 

aquesta Declaració. 

SEGON.- Reprendre els treballs de l'Agenda 2030. Durant el primer semestre del 2018 

fer la diagnòsi i el procés participatiu necessari. 

TERCER.- Seguir amb els treballs iniciats per la Comissió Extraordinària d'Entorn Urbà, 

Mobilitat i Seguretat Ciutadana el passat mes de setembre, per tal d'analitzar les dades 

de residus a la ciutat i fer-ne propostes de millora, compartint les dades sol·licitades pels 

grups municipals i convocant una nova reunió en el termini de dos mesos. 

QUART.- Traslladar aquests acords a les entitats municipalistes de Catalunya i a la 

FEMP. 

 

Sant Cugat del Vallès, 15 de gener de 2018 


